
Shut. Shevus Yaakov 2:117: Doing What One Has To To Survive

1 Tzipi Livni  

As quoted by the (London) Times on February 15, 2009, Livni described the loneliness of serving as a 
young Mossad agent in London following her graduation from law school. (Livni served in the Mossad
in Europe between 1980 and 1984.) Asked if she would have been willing to serve as a “honey trap” —
a euphemism for a seductress — to entrap Israeli nuclear spy Mordechai Vanunu in the 1980s, Livni 
was quoted by The Times as answering, “If you ask me if I was ever asked to go to bed with someone 
for my country, the answer is ‘no.’ But if I’d been asked to do it, I don’t know what I’d have said. In the
‘office’ [Mossad’s term for itself] there is a job tailored for everyone.”

שבות יעקב2

שאלה מעשה שהיה כך היה סיעה של בני אדם שהלכו בדרך ואחד מהם אשתו עמו ויהי לעת ערב והלכו למלון אחד סמוך
ליער ומצאו שם אנשי בליעל רוצחנים שהמה מועדים להרוג נפשות על עסקי ממון וכאשר ראה שצרתן צרה שעמדו עליהם
להרוג אותם ולא שמעו בהתחננו עליהם על נפשותם אז הפקירה עצמה האשה ברצון בעלה ישראל ועל ידי כן הצילה אותם
ועכשיו בה בעלה לשאול אי אשתו מותרת לו כיון שנעשת מצד אונס רציחה ברצונה ואשת ישראל שנאנסה מותרת לבעלה

או יקבל שכר על הפרישה וכיצד יתנהג עמה:

… הרי להדיא דהיא אסורה לבעלההנה לכאורה דין זה פשוט וערוך לפנינו בתשובת מהרי"ק סימן קס"ח שכתב תשובה: 
ישראל

והא דאמרינן "עד השתא באונס" נראה לי הכוונה לפי שלא היתה מתרצת עד שתבעה אחשורוש בפה ומפני אימת מלכות
הלכה אצלו מה שאין כן בשאין האימה מחמת הבעילה רק גזירה אחרת עליה ועל רבים והיא מתרצת מרצונה הטוב לבעילה
משום הצלה אף על גב דשפיר עבדה להצלת עצמה והרבים ומקרי אנוסה לענין זה דלא מיענשא עליה כיון דעשתה לשמים

כמו יעל ואסתר מכל מקום כיון דבעילתה היתה ברצונה נאסרה על בעלה …

וכן נראה לי ראיה ברורה ממנה ערוכה דכתובת דף ק"ו "האשה שנחבשה על ידי נפשות אסורה לבעלה" והסכמת התוספות
והרא"ש שם וכן דעת רוב פוסקים דאפילו לבעלה ישראל אסורה דשמא נתרצת שלא יהרגנה … ואם איתא דכה"ג חשוב
אונס גמור אמאי אסורה לבעלה ישראל אפילו עשתה רק להצלת עצמה מכל מקום הא מבואר ביו"ד סימן קנ"ז סעיף א’

בהג"ה כל מקום שנאמר יהרג ואל יעבור אם עבר ולא נהרג אף על פי שחלל השם מכל מקום מיקרי אונס ופטור ואם כן
אמאי תהא אסורה לבעלה ישראל? אלא ודאי דהחילוק הוא כדעת מהרי"ק וכמו שכתבנו דכשאונס והאימה הוא על הביאה
עצמה אז היא מותרת מה שאין כן אם ביאתה ברצון רק שעל ידי כן הצלתה מצויה אף דשפיר עבדה מכל מקום יש לאסרה

לבעלה ישראל

ואף שבתשובת בית יעקב סימן ל"ט האריך לסתור דברי מהרי"ק ולצדד היתרא בנדון כזו ובאמת גרם לו שלא עיין בגוף
תשובת מהרי"ק וראיותיו שהם ברורים ואלו ראה וידע לא היה חולק כי דברי מהרי"ק מוכרחים

גם מה שכתב שם בתשובת בית יעקב לחלק בין היכא שמסופקת שמא לא תציל אסורה לבעלה מה שאין כן היכא שכבר
הצילה ע"ש וזה אינו דהא מהאי סוגיא דכתובת באשה שנחבשה מוכח דאפילו היכא דכבר הצילה גם כן אסורה כדעת

מהרי"ק ע"ש

גם מיעל ואסתר שהכניסו עצמן לספק זה יוכיח שכל כה"ג מותרת לעשות כי כל כה"ג הצלה מצויה היא וכדאיתא פרק אין
מעמידין דף כה: דאשה כלי זיינה עליה וניצלת ומצלת בודאי והעיקר כדעת מהרי"ק

לכן נראה לי דאשה זו אסורה לבעלה כמו יעל ואסתר

איברא אם ביאתה גם כן היתה באונס ממש פשוט להיתר דאם נתפשה מותרת ואין מקום לבעל להחמיר על עצמו מצד
החומרא וחסידות דאם כן מרדכי שהיה צדיק ומכל מקום לא היה פורש עצמו פעם ראשון רק שהיתה טובלת עצמה לחיקו
של מרדכי והא דטובלת עצמה כבר פירש"י ז"ל וז"ל מחמת נקיות שלא תהא מאוסה לצדיק משכיבתו של אחשורוש עכ"ל

וככה יש לנהוג גם הוא ולא להפריש ח"ו מאשתו הכשרה
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 ובאה"ע סימן י"ג סעיף ו’ בהג"ה.1אכן לענין לפרוש הימנה שלשה חדשים משום הבחנה צ"ע עיין בתוספות שם במגילה

2נראה לי הקטן יעקב.

נודע ביהודה3

ומכל מקום גוף דין זה שיהיה מותר לאשת איש לזנות ברצון כדי להציל נפשות אינו תורה, ולא ישר בעיני מה שראיתי
באיזה תשובה – ולפי שאני לעת עתה בכפר לא אוכל לזכור באיזה תשובה וכמדומה אני שהיא תשובת בית יעקב, באנשים

ונשים שהלכו בדרך וקם עליהם ארכיליסטים אחד בשדה עם חבורת ליסטים שכמותו להרוג את כולם וקמה אשה אחת מהם
אשה יפת תואר מאד והתחילה להשתדל עם האיש ראש הלסיטים בדברים עד שפתתו בחלקת לשונה שנתאוה לה ונבעלה לו

ביער מן הצד ועל ידי כן הצילה את בעלה עם כל הנפשות, ופסק בתשובה ההיא ששפיר עבדה ומצוה רבה עבדה ששדלתו
לזה להציל נפשות רק שאף על פי כן נאסרה על בעלה והביא ראיה מאסתר.

ואני אומר כיון שאמרו רז"ל אין בכל מתרפאין חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכת דמים אם כן כשם שאין מתרפאין
בשלש עבירות הללו כך אין אין מצילין בהם נפשות ואונס דרחמנא שריה באשה שקרקע עולם היא היינו שהיא אנוסה על
גוף הביאה אבל היכא שאינה אנוסה על גוף הביאה ואדרבה היא משתדלת לזה להציל נפשות לא מקרי קרקע עולם ואשה
ואיש שוים ותהרג ואל תעבור ואסתר שאני שהיתה להצלת כלל ישראל מהודו ועד כוש ואין למדין הצלת יחידים מהצלת
כלל ישראל מנער ועד זקן מהודו ועד כוש ושם היה בהוראת מרדכי ובית דינו ואולי ברוח הקודש. ויש לי בזה כמה פרטי

3דינים בקצת להיתר ובקצת לאיסור ואין כאן מקום להאריך בזה:

מהרי"ק4

ד דהלכות אשות מאשה שזנתה תחת בעלה בשגגה או באונס שהיא מותרת לבעלה היינו"ומה שכתב רבינו משה בפרק כ( ב)
דהתם לא קרינן בה מזנה תחת בעלה בשגגה כיון שהיא מתכוונת אכגון ששגגה בגוף הזנות ולא ששגגה באיסור דוק אדוק

לזנות אלא שאין יודעת שיש איסור בדבר והיכי דמי מזנה בשגגה כגון שהיא סבורה שהוא בעלה ונמצא שהוא אדם אחר
פ שמותרת לבעלה פסולה"אשת איש שנאנסה אע( יבמות דף נו)י "הבע רקכהנהו עובדי דשלהי נדרים וכי הא דגרסינן בפ

.ש במזיד"ש ברצון ל"ש באונס ל"לכהונה ותנא תונא וכן הבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה או פסולות מאי וכן ל
א"והתם א' י בין בשוגג בין במזיד כו"דקתני התם הבע' דמתני' לבעלה היינו שוגג דריש אוהאי שוגג דהתם משמע דשרי

ג נמי מיירי רבינו משה ותדע דכן הוא שהרי רבינו"י בהדיא וכה"שם רש' לפרושי אלא שוגג שסובר כי אחרת היא כדפי
שהשיאה אביה אם זנתה לרצונה שהיא אסורה לבעלה ופשיטא שאין לך שוגגת שלא הסוטה דקטנ' ב דהל"בפ' משה עצמו כ

ה קאמר דאם זנתה לרצונה אסורה על בעלה אלא ודאי דכל"בדבר כקטנה בת שלש או ארבע שנים ואפ' לידע שיש איסו
ד על רבינו"והראב פותבעלי התוס נוי ורבותי"כ לא קא מפלגי רש"ופשיטא דע'. לבעלה כדפי השהיא מתכוונת לזנות אסור

יבמות)הבא על יבמתו ' זנתה ברצון מותרת לבעלה דפתויה אונס הוא כדמוכח בפ' משה אלא דוקא לענין קטנה ואמרי דאפי
'פ ששגגה באיסור לפי הנר"ואע' לבעלה אם הזידה בגוף המעש' אבל לענין גדולה שיש לה דעת ורצון מודו דמתסר( דף סא

דפתח פתוח מצאתי גבי הא דמשני כגון( דף ט)ק דכתובות "בשמעתין פ' ממה שהקשו התוס' ויש להביא ראיי. לעניות דעתי
ל ברצון שמא כשהיא"ת ואכתי ספק ספקא הוא ספק באונס ספק ברצון ואת"וא. פחותה מבת שלש' שקבל בה אביה קדושי

אכתי מה אשאינה יודעת דיש אסור בדבר דלא מתסר' דהיכ' ואם אית. ומתרצים דשם אונס חד הוא' קטנה זנתה וכו
ל תחתיו שמא מרוב קטנותה לא ידעה שיש אסור בדבר דהא בקבל בה"מתרצות נימא הכי ספק תחתיו ספק אינו תחתיו ואת

ד דבר פשוט הוא אצל כל מבין דלא שייך למימר הכא דשם"ולפי הנראה לע. אביה קדושין פחותה מבת שלש מוקמינן לה
בגדולות אפשר להיות ספק זה דשמא לא ידעה שיש' אונס חד הוא כיון דלא צריכנן להא דפיתוי קטנה אונס הוא דהא אפי

וגם אין לומר דשגגה ואונס חשיב כחד שמא' וכדפי' מאחר שהיא מועלת בבעל' איסור אלא ודאי דלא מהני טעם זה להתיר
מקרבן ובשוגג שלא ידיעה שיש איסור חייבת' ולעולם נתרץ בשם אונס חד הוא דפשיטא דאינו שהרי באונס פטורה אפי

.בקרבן

שלא נתכוונת לאיסור כגון שלא אכ אין הדבר תלוי בכוונת האיסור כדי שנאמר דהיכ"דע הד להביא ראיי"עוד נראה לע
וכאשר אבדתי אבדתי כאשר אבדתי מבית( דף טו)ק "ידעה שיש איסור בדבר שתהא מותרת לבעלה דהא גרסינן במגילה פ

והנה דבר פשוט הוא יותר מביעתאמ דמאותה שעה נאסרה על מרדכי "אבא אבדתי ממך דעד השתא באונס והשתא ברצון ש
  ותדע  .   נדנוד עבירה אלא מצוה רבה עשתה שהצילה כל ישראל     לו  בכותחא כי אסתר לא עשה שום איסור ולא היה בדבר אפי

דכן הוא שהרי בבואה לפני המלך שרתה עליה רוח הקדש כדדרשינן התם מותלבש אסתר מלכות ומינה מוכח התם שהיא

“ואם תאמר והא לא הי' שם הבחנת שלש' חדשים שהרי בכל יום היה אותו רשע מצוי אצלה וי"ל שהיתה משמשת במוך:”1
.  שו"ת שבות יעקב חלק ב’ סימן קי"ז2
.  שו"ת נודע ביהודה מהדורא תנינא יו"ד סימן סימן קס"א ד"ה ומכל מקום גוף דין זה3

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1447&pgnum=195
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1519&pgnum=156


היתה משבעה נביאות שעמדו להם לישראל שהרי שרתה עליה רוח הקדש באותה שעה אשר הלכה לפני המלך אשר מכח זה
נאסרה על מרדכי וחלילה וחס לומר שתשרה רוח הקדש מכח מעשה של גנאי לא תהא כזאת בישראל אלא אדרבה פשיטא

ופשיטא שעשתה מצוה רבה מאד ובפרט דקרקע עולם היתה

אושקל אותו מעשה כביאות האמהות עם האבות כדאית אוכן מצינו ביעל אשת חבר הקני ששבחה הכתוב במעשה דסיסר
ל"ש ביבמות פרק הבא על יבמתו וכמדומה אני שהוא לשון רבינו יצחק עצמו וז"רבינו יודא מפרי ספותוכן כתבו תו. בנזיר

עד' גבי יעל והא מתהניא מעבירה וכו( דף כג)ובפרק נזיר ( יבמות דף קג)והא דפרכינן בפרק מצות חליצה 
ולכך הכתוב משבחה ודבר זה מותר לעשות עבירה זו לשמה אפילו היא אשת איש כדי להציל כל ישראל וכן

מצינו באסתר שהמציאה עצמה לאחשורוש בשעה שלא היה תובעה כדי שיתאוה לה ויהיה כח להתפתות
.ל"לעשות לה בקשתה עכ

ש בההיא דאסתר ואפילו הכי נאסרה על"ש וכ"הרי לך שכתבו התוספות "ודבר זה מותר לעשות" ואפילו גבי עובדא דיעל כ
מרדכי בעלה משום אותו מעשה שהיה ברצון והלא דברים קל וחומר ומה התם דלא היה בדבר שום נדנוד עבירה אלא

י"אדרבה מצוה קא עבדא ואפילו הכי נאסרה על מרדכי בעלה אשה שזנתה תחת בעלה לא כל שכן שהיא אסורה עליו ואעפ
4:מ עשתה היא עבירה וצריכה כפרה וחייבת בקרבן"שאינה יודעת שיש איסור בדבר דמ

ר’ ארי שבט5

גילוי עריות למען בטחון המדינה6

הספרות ההלכתית בדור הקודם, דור השואה האיומה באירופה, עסקה בשאלות של חיי נפשות, של טריאז’ )החלטות של
עדיפות בחיי אדם( וחילול כבודן של בנות ישראל, שכדברי הגמ’ בסנהדרין )עד,א( יש ביניהם משוואה הלכתית. ב”ה היום,

כשאנו נמצאים קוממיות בארצנו, כבר לא צריכים לדון בשאלות הצלת חיים על ידי מסירה לניצול וזלזול המוני בבנות
ישראל, אלא על צורך מקומי ובודד לפיתוי יזום מצדנו של סוכנת בשרות החשאית, כדי לשמור על בטחון המדינה. השאלה

היא האם מותר למדינה ליזום ולהיעזר בגילוי עריות במקרים בודדים וקיצונים, כשמתברר שזהו הפתרון המהיר והיעיל
ביותר לקבל מידע נחוץ או לעצור מעשה המסכן את בטחון המדינה? 

בשפה המקצועית נקרא הדבר “מלכודת-דבש”, ובמקרא עשו בו בנות מואב שימוש במלחמת מדין, דלילה כלפי שמשון ויעל
כלפי סיסרא. “אשה כלי זיינה עליה” )יבמות קטו,א; ע”ז כה,ב( וזהו נשק יעיל לנטרל גם חסיד שבחסידים )כדוד המלך(,

חכם שבחכמים )שלמה( וגיבור שבגיבורים )שמשון(, כדברי ר’ יהודה החסיד. האמנם לצרכים מעין אלו “המטרה מקדשת את
5האמצעים”, ואין הדבר נחשב כ”מצוה הבאה בעבירה”?

מסקנות

גם אם כבר אנו שרויים בימות המשיח, עדיין “מלחמה נמי אתחלתא דגאולה היא” )מגילה יז,ב( וטרם הגענו לכדי “וגר זאב
עם כבש”. ההלכה צריכה להציע פיתרון לצורך בטחוני לתקופתנו, שבה החושך והאור משמשים בערבוביה, שיש קוממיות אך
יש עדיין סכנות ואויבים. מצב זה מצריך לצערנו להפעיל מערכות שאינן עריבות לחיכנו ועם ישראל רחוק מהן כרחוק מזרח
ממערב. בכלל מערכות כאלו היא “מלכודת-דבש” שנועדה להפיל ברשתה אויב וצר. פעולה זו כרוכה בגילוי עריות, וההיתר

לה תלוי בסעיפים הבאים:

פוסקים רבים מקילים בפנויה שאין ביאת גוי נחשבת לגילוי עריות, ודרגת חומרתה היא ככל מצוה שנדחית ע”י.1
פיקוח נפש, אפילו של יחיד. 

כל שכן לשיטות רבנו תם ואחרים, הסוברים שהוא הדין אפילו באשת איש. .2

כל שכן כשמדובר לא בהצלת יחיד אלא בהצלת רבים, לדעת הפוסקים שדי בכך כדי להתיר עריות; ובוודאי שכך.3
כאשר מדובר להצלה לאומית של כלל ישראל, והוא הדין להצלת עם ישראל היושב בארץ ישראל. 

מעשיה אינה בפרהסיה )היהודים שבמקום אינם יודעים שהיא ישראלית(. .4

כשישראלית נבעלת ע”י גוי יש סוברים להתיר משום שאישה נחשבת תמיד לקרקע עולם, או משום שבשונה.5

.  שו"ת מהרי"ק שורש קס"ה4
 ל’ תש”ע.תחומין5

https://www.sefaria.org/Teshuvot_Maharik.165.1?lang=bi


משפיכות דמים ועבודה זרה הגוי מתכוון להנאת עצמו. 

אין צורך בהיתר מיוחד מבית דין או מרוח הקודש. .6

על כן, לא רק שמותר, אלא חז”ל מעלים מעשה זה של מסירות נפש )אפילו יותר קשה ממסירות גוף!( להצלת ישראל
כבמעשיהם של יעל והרוגי לוד לראש הפירמידה של סדרי העדיפות ההלכתיים בתור המצוה החשובה ביותר והיחידה

שדוחה את ג’ העברות. בכל זאת, אם מדובר באשת איש, בפשטות תהיה אסורה על בעלה, ויש אפוא להעדיף להטיל את
ביצוע המשימה על פנויה. לחילופין, על בעלה לתת לה גט לפני המשימה, ואח”כ יכול להחזירה )אלא אם כן הוא כהן(.


	1 Tzipi Livni
	2 שבות יעקב
	3 נודע ביהודה
	4 מהרי"ק
	5 ר’ ארי שבט
	6 גילוי עריות למען בטחון המדינה
	מסקנות


